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Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen)

NV Bekaert SA (“Bekaert”) heeft een op 23 maart 2016 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen
waaruit blijkt dat Kiltearn Partners LLP, ingevolge de overdracht van aandelen op 22 maart 2016, nu
2,85% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 3%
onderschreden.
De op 23 maart 2016 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:
•

Reden van de kennisgeving: een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten; onderschrijding van de laagste drempel.

•

Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon.

•

Kennisgevingsplichtige personen: Kiltearn Partners LLP, UK Limited Liability Partnership (Exchange
Place 3, 3 Semple Street, Edinburgh, EH3 8BL) en Kiltearn Limited (Exchange Place 3, 3 Semple
Street, Edinburgh, EH3 8BL).

•

Transactiedatum: 22 maart 2016.

•

Onderschreden drempel: 3%.

•

Noemer: 60 125 525.

•

Details van de kennisgeving:
Vorige kennisgeving

Na de transactie

Aantal stemrechten

Aantal stemrechten

% stemrechten

Kiltearn Limited

0

0

0,00%

Kiltearn Partners LLP

1 856 567

1 714 240

2,85%
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•

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
Kiltearn Partners LLP wordt gecontroleerd door Kiltearn Limited. Kiltearn Limited heeft meer dan 90%
van de aandelen in Kiltearn Partners LLP.

•

Bijkomende informatie: Kiltearn Partners LLP treedt op als discretionaire beleggingsbeheerder voor een
aantal beleggingsfondsen, 1) The Kiltearn Global Equity Fund, 2) The Kiltearn Global Equity (SRI)
Fund en 3) The Kiltearn Global Equity (Ireland) Fund. Kiltearn beheert ook drie afzonderlijke
rekeningen voor haar Klanten. In de rol die ze vervult voor haar Klanten, mag Kiltearn in alle discretie
beslissen over de beleggingen. Kiltearn treedt daarentegen niet op als bewaarder voor haar Klanten en
houdt bijgevolg de aandelen niet in eigen naam, maar in naam van de depositobank van elk van haar
Klanten.

Profiel
Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door het
continu creëren van toegevoegde waarde streven we ernaar de voorkeurleverancier voor staaldraadproducten en –oplossingen te zijn
voor onze klanten wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming die wereldwijd bijna 30 000 medewerkers
telt, met hoofdzetel in België en een jaaromzet van € 4,4 miljard.
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